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Sammanfattning 

 
Denna studie grundar sig i att det finns en stark tradition för människor att utföra matematiska 
beräkningar med skriftliga räknemetoder och för lärare att använda läroboken som struktur att 

planera matematikundervisningen ifrån. I mer än något annat skolämne utgår 

matematikundervisningen utifrån användandet av läroböcker. I dagens läge finns det ingen statlig 
granskning av läroböcker som avgör deras anpassning till kursplanens krav. Därför behöver det riktas 

en stark uppmärksamhet mot läroböckers innehåll för att ta reda på ifall dom förhåller sig till 

kursplanens krav inom matematik. För att besvara denna studies syfte och frågeställning består 

studiens metod utav en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys med en komparativ läggning. Åtta 

läroböcker inom matematik analyserades efter hur vissa händelser förekom i textinnehållet samt hur 
det kunde tolkas utifrån olika aspekter. Läroböckerna jämfördes sedan för att se hur dom olika 

analyserna skilde sig från varandra. Inför innehållsanalysen används ett analysinstrument som består 

utav undersökningsfrågor som anpassades för att svara mot studiens syfte. Resultatet av 
innehållsanalysen visar en stor variation i hur läroböckerna använder skriftliga räknemetoder inom 

addition och subtraktion och även av hur många olika räknemetoder som dessa läroböcker erbjuder 

rörande skriftliga räknemetoder. Slutsatsen är att alla läroböcker inom urvalet till viss del går i linje 
med Lgr11 men på olika sätt. Olika mål formuleras i läroböckerna rörande vad som förväntas av 

eleven att uppnå vid/efter utförandet av olika uppgifter. Det gäller på så sätt att man som lärare 
förhåller sig kritiskt till valet av läroböcker och dess användning i matematikundervisningen.  

 

Nyckelord: Skriftliga räknemetoder, Läroböcker, Innehållsanalys, Kursplan, Traditionella 

algoritmen, Skriftlig huvudräkning, Tallinje, Valbar räknemetod. 
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1. Inledning 

 
Som lärarstudent har jag praktiserat på olika skolor. Under min tid på dessa olika skolor har jag 

uppmärksammat hur ofta läromedel kontrollerade och strukturerade matematiklektioner.  

Läroboken är det läromedel som användes mest under matematikundervisningen. Mestadels av 

undervisningen var till för eleverna att själva få skriftligt räkna i sina böcker. Det fick mig att vilja 

reflektera över lärobokens begränsningar inom undervisningen. Min uppfattning är att en lärare 

endast bör förlita sig på en lärobok ifall innehållet och strukturen går att koppla till kursplanen. 

Om läroboken inte gör det, om det bara är vissa delar av läroboken som går att koppla till 

kursplanen eller om alla kunskapskraven i matematik inte går att uppnå endast med hjälp av 

läroboken bör då lärare finna andra metoder för lärande som bättre kan uppnå kunskapskraven i 

matematik där läroboken inte kan det. Med andra ord bör lärare variera lektionsupplägget. När 

jag senare fick reda på att det inte sker någon typ av förhandsgranskning av läroböckers innehåll 

blev detta en faktor som stödjer behovet av studien. I och med att detta undersökningsområde 

är så pass orört i dagens läge är därför en sådan studie väsentligt, inte bara för min egen 

yrkesroll utan även för hela skolverksamheten.  
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2. Bakgrund 

 
2.1. Skriftliga räknemetoder, lärobok och läroplan  
Enligt Löwing (2008, s. 123) har vi människor en tradition av att utföra matematiska beräkningar 

med hjälp utav skriftliga räknemetoder. Anledningen till detta handlar om att människor oftast 

inte har den hjärnkapacitet som krävs när det kommer till att administrera flera operationer 

samtidigt. Med andra ord kan vi helt enkelt inte utföra komplicerade uppgifter i huvudet. Vidare 

beskriver Löwing (2008, s. 123) hur människan alltid har försökt att kunna kompensera för detta 

genom att skapa metoder som ska hjälpa oss att frigöra minnet genom att skriftligt skriva ner 

deloperationer som hjälper oss att fortsätta arbeta med uppgiften i fråga. Detta kan kopplas 

vidare till Johansson (2006, s. 46) som beskriver hur vi i Sverige har en lång tradition av att 

använda oss utav läroböcker som metod i matematikundervisningen. Det förväntas av läraren 

att kunna använda läroboken så att eleverna erbjuds alla delar av matematiken som är 

nödvändig för att nå nästa nivå i skolsystemet. I mer än något annat skolämne utgår 

matematikundervisningen utifrån användandet av läroböcker. En orsak till lärobokens 

dominerande ställning och avgörande inverkan på matematikundervisningen i svenska skolor 

enligt Johansson (2006, s. 18) är att läroboken tar upp det som ska behandlas och på så sätt 

underlättar lärarens arbete. Läroboken kan på så sätt kunna strukturera en lektion genom att ge 

ut lämpliga övningar och aktiviteter. Detta betyder till stor del för många elever att mötet med 

matematik förknippas med att skriftligt lösa uppgifter i läroboken. Ur rapporten Hög tid för 

matematik (2001, s. 41) beskrivs det som ett hinder för en undervisnings utveckling att styras av 

läroböckers innehåll. 

Harrie (2009, s. 12) förklarar att mellan årtalen 1938 – 1991 ägde en statlig förhandsgranskning 

av läromedel rum i Sverige. Läroböcker granskades då utifrån olika kriterier, och ett utav dessa 

kriterier var att ta reda på ifall innehållet i alla existerade läroböcker var anpassade till den 

gällande kursplanens krav och styrdokument (Harrie 2009, s. 13). Men enligt Johansson (2006, s. 

45) finns det i dagens läge ingen typ av förhandsgranskning av läromedel i Sverige, det har heller 

inte funnits någon sedan 1991 då den statliga förhandsgranskningen av läroböcker avskaffades. 

Orsaken till varför det inte längre finns något system som godkänner läroböcker i Sverige beror 

på den synen som idag ligger på läraryrket (Johansson 2006, s.45). Lärare ses som en yrkesgrupp 

utav professionella och självständiga individer. Det är läraren som ansvarar för undervisningen 

och lektionens innehåll, vilket betyder att det är lärarens ansvar att välja vilka läroböcker som 

ska användas i undervisningssituationer. 

När den statliga granskningen pågick fram till 1991 så var böckerna granskade efter det allmänna 

styrdokumentet. Detta i sin tur gjorde att läroböckerna fick en legitimerande funktion. Enligt 

Harrie (2009, s.224) så kan man tänka sig att detta borde ha minskat efter att granskningen 

avvecklades. Men istället tas det upp att forskningen visar på ett fortsatt ökat bruk av läromedel. 

Enligt Johansson (2006, s.46) är läroböckernas publicister inte skyldiga att följa den aktuella 

läroplanen/kursplanen i det aktuella systemet. Därför är det viktigt att man som lärare får en 

kritisk insikt angående läromedel i klassrummet. Harrie (2009, s.10) riktar uppmärksamheten 
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mot att de läromedel som idag används i skolan är upp till marknadens producenter och 

konsumenter att granska och avgöra kvalitet och struktur på. Än så länge har ingen annan typ av 

granskning genomförts. Enligt Johansson (2006, s.83) behövs det en ökad medvetenhet om 

läroböcker och hur de kan användas för att få en förståelse av processen för undervisning och 

lärande i matematik. 

Utifrån ett historiskt perspektiv har den kunskapssyn som ligger till grund för våra läroplaner, 

ständigt förändrats. Löwing & Kilborn (2007, s. 43) beskriver att eftersom samhällets krav på 

utbildning förändras är det naturligt att även vår kunskapssyn förändras. Men Stenhag(2010, s. 

14) beskriver att även fast samhället konstant förändras så verkar inte ämnesinnehållet i 

matematik förändras. I ca 150 år har innehållet i matematikkurserna i grundskolan varit näst 

intill identiska bortsett från några avvikelser.  

Selander (2003, s. 198) förklarar att det är mer vanligt att lärare använder sig utav läroboken 

som en struktur att gå efter för att planera sina lektioner än att följa läroplanen. Detta skulle 

kunna ses som en acceptabel metod eftersom Selander (2003, s. 185) även förklarar att 

läromedel är ett material som används för att nå målen i skolan och läroböcker i sin tur är ett 

läromedel i bokform som används för samma syfte. Men vidare beskriver Johansson (2006, s. 47) 

att det behöver riktas en stark uppmärksamhet mot läroböckernas innehåll. Hon anser inte att 

svenska läroböcker inom matematik förhåller sig till läroplanens/kunskapsplanens krav inom 

matematik. De önskade målen inom matematik kommer därför inte att kunna nås om läraren 

enbart låter elever arbeta i läroböcker. Det är därför viktigt för läraren att vara medveten om 

vad för typ av hjälp en läroboks struktur verkligen kan erbjuda både elever och en själv.   

Utifrån rapporten Hög tid för matematik (2001, s.41) beskrivs det hur läromedelsförlagen vill att 
läroböcker inom matematik ska utvecklas i linje med styrdokument och senaste forskning i 
ämnet. Läroplanen som publicerades 2011 (Lgr11) är den aktuella kursplanen som vi använder 
än idag. Lgr11 är uppbyggt av det innehåll som är centralt för de olika årskurserna 1 – 3, 4 – 6 
och 7 – 9. Under rubriken ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3” tas det 
upp följande: ”Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder 
med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.” 
(Skolverket 2011, 2011, s.67) 
 
I relation till skriftliga räknemetoder för Lgr11 formuleras det under rubriken ”syfte” att ” 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat //…// 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet (Skolverket  2011, 
2011, s.62).”  
Lg11 betonar här betydelsen att elever ska kunna reflektera över sina metoder när dom arbetar 
med skriftliga räknemetoder. Här kan man dra en indirekt slutsats av att användandet utav 
läromedel i lärandet är ett sätt som låter elever att träna på skriftliga räknemetoder och 
samtidigt gå tillbaka och reflektera över sitt arbete.  
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3. Syfte och frågeställningar  
 
3.1. Syfte 

Syftet med denna studie ligger på att undersöka vad för begränsningar lärobokens roll har inom 

matematikundervisningen, och om studiens undersökta matematikläroböcker för årskurs 3 följer 

Lgr11 med fokus på skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion som matematiskt 

område. 

 

3.2. Frågeställning 
Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar:  

 Hur behandlar läroböckerna skriftliga räknemetoder samt vilken räknemetod är mest 

dominerande? 

 

4. Tidigare forskning 

 
4.1. Tidigare forskning inom skriftliga räknemetoder  

Alm (2007, s. 45) beskriver att tolkningen utav skriftliga räknemetoder kan definieras av att 

arbeta med den traditionella algoritmen för de olika räknesätten eller med skriftlig huvudräkning 

för att komma fram till ett svar. Utifrån Löwing & Kilborn (2003, s. 12) kan den traditionella 

algoritmen definieras som den traditionella lodräta uppställningen när talen står under varandra, 

med andra ord kan den definieras som en algoritm med lodrät uppställning. Enligt Löwing (2008, 

s. 67) krävs det en god taluppfattning hos eleverna om de ska kunna utföra en beräkning 

skriftligt eller i huvudet. En god taluppfattning handlar enligt Löwing (2008, s. 40) om att man har 

en känsla för hur talen är uppbyggda så att man kan räkna flytande med talen utan att behöva 

reflektera över dem. 

 

Enligt Emanuelsson (1991, s.36) förekommer algoritmräkning ofta i matematikundervisningen 

och i läroböckerna. Som resultat av detta tror elever oftast att uträkningar endast kan lösas med 

hjälp av uppställningar, även om uppgifterna skulle vara så enkla att de kan lösas med 

huvudräkning. Algoritmräkning är enligt Unenge (1988, s. 71) en beräkningsmetod, som arbetar 

stegvis och hela tiden upprepar samma process enligt ett visst mönster. Om elever ska räkna ut 

256 + 175 med hjälp av den traditionella algoritmen börjar man enligt Löwing (2008, s. 127) från 

höger att utföra delräkningar på entalen därefter tiotalen och sist hundratalen. Med 

hjälp av skriftlig räkning behöver eleverna inte hålla resultatet i huvudet utan kan 

istället skriva ner delresultatet på ett succesivt sätt. Eleverna tänker då 6 + 5 blir 11, 

tiotalet bokförs då som minnessiffra i totalkolumnen och eleverna tänker då 1 + 5 + 

7 blir 13. Denna gång bokförs hundratalet som minnessiffra i hundratalkolumnen 

och eleverna tänker då 1 + 2 + 1 blir 4. Eleverna får då 431 som slutsumma av denna uträkning 

(se bild). Emanuelsson (1991, s. 36) definierar att algoritmräkning inte endast är ett hjälpmedel i 

elevers matematikutveckling, utan det kan även ses som ett hinder. Om det enbart är 



Pär Sundh 

 
8 

algoritmräkning som förekommer i matematikundervisningen slutar det även med att eleverna 

använder sig utav den metoden vid huvudräkning. Om elever ska räkna ut 82 – 36 med hjälp av 

huvudräkning beskriver Emanuelsson (1991, s. 37) att de börjar räkna med entalen och därefter 

tiotalen därför att de tänker sig att talen ska stå under varandra. Resultatet blir då att eleverna 

tänker 2 - 6 blir 4 och 80 - 30 blir 50. Vanligtvis blir elevernas svar 54. Unenge (1988, s. 42) 

beskriver att ett sådant problem kan uppkomma när elever inte har en tydlig taluppfattning, 

men att det oftare beror på att de inte har fått tillräckligt med undervisning.  

Emanuelssons (1991, s. 37) definition av skriftlig huvudräkning är när man håller uträkningar i 

huvudet som man sedan skriver ner med ett eller flera mellanled, för att komma fram till en 

lösning av uträkningarna. När man arbetar med skriftlig huvudräkning till skillnad från den 

traditionella algoritmen, börjar man enligt Emanuelsson (1991, s 38) med att räkna ut den 

största talsorten först.  Mellanled används som ett hjälpmedel för att förenkla uträkningen 

genom att de synliggör tankarna. Eleverna får på så sätt observera, upptäcka, se mönster och 

samband som hjälper dem att dra logiska slutsatser (Emanuelsson, 1991, s. 38). Om elever ska 

använda sig utav skriftlig huvudräkning och räkna ut 47 + 86 med hjälp utav mellanled börjar 

man enligt Emanuelsson (1991, s. 40) räkna ut varje talsort för sig. Eleverna räknar då först med 

tiotalen 40 + 80 blir 120 och sedan entalen 7 + 6 blir 13. Eleverna kan sedan räkna 120 + 13 blir 

133. Om elever istället skulle räkna ut 62 – 46 med hjälp utav mellanled börjar de enligt 

Emanuelsson (1991, s. 40) precis som vid addition att räkna ut varje talsort för sig och börja med 

det största. Eleverna räknar då 60 – 40 blir 20 och 2 – 6 blir 4. Eleverna kan sedan räkna 20 – 4 

blir 16. Emanuelsson (1991, s. 39) och Ljungblad (2001, s. 149) beskriver hur elever får en bättre 

taluppfattning genom att använda sig utav skriftlig huvudräkning när de arbetar med addition 

och subtraktion än vad de får när de använder sig utav algoritmräkning. Detta är för att vid 

algoritmräkning så har inte likhetstecknet någon betydelse så som den har vid skriftlig 

huvudräkning och för att elever ges möjlighet att utveckla sitt tänkande och räknande. 

Alm (2007, s. 48) beskriver hur skriftliga räknemetoder så som skriftlig huvudräkning och den 

traditionella algoritmen förekommer nästan lika ofta idag när elever arbetar med addition och 

subtraktion. Detta betyder att eleverna kan använda sig av flera olika sätt att beräkna och lösa 

uppgifter på när de arbetar med de fyra räknesätten. Ljungblad (2001, s. 149) finner att 

algoritmräkning och skriftlig huvudräkning inte borde ses som varandras oppositioner utan att 

det istället bör iakttas som en komplettering till varandra. Unenge (1988, s. 41) definierar i sin 

tur huvudräkning som bakgrund för alla typer av numeriska metoder man kan använda sig utav. 

Eftersom algoritmräkning administrerar siffror sker varje deluträkning i form av huvudräkning. 

 

4.2. Tidigare forskning rörande innehållsanalys  
Innehållsanalys är en term som används när tillvägagångssättet för en analys består av att 

kvantifiera, dvs. systematiskt räkna förekomsten av eller mäta vissa företeelser i texter utifrån 

ett specifikt forskningssyfte (Bergström & Boreus 2012, s. 50). I texter kan vilket inslag som helst 

räknas eller mätas. Enligt Bergström & Boreus (2012, s. 50) kan dessa inslag exempelvis handla 

om förekomsten av vissa ord, utryck, metaforer, argument eller hur ofta någon speciell 

företeelse omnämns. Bergström & Borens (2012, s. 87) beskriver hur en manuellt genomförd 

innehållsanalys möjliggör en mer avancerad bedömning och tolkning av textinnehållet än vad en 
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datorbaserad analys gör. Detta beror på att ett datorprogram inte kan göra de intuitiva 

avvägningar som människor kan göra när man bedömer hur ett visst yttrande kan förstås utifrån 

ett sammanhang (Bergström & Borens 2012, s. 82). Men Bergström och Borens (2012, s. 86) 

beskriver även att det speciella för en manuellt genomförd innehållsanalys som kan få 

konsekvenser är att man vid studiens gång inte kan ändra så mycket av upplägget, utan att man 

istället blir fast vid det tillvägagångssätt som man har valt. Detta sker efter att man har använt en 

substantiell del av sin tid och sina resurser för det upplägg man har, vilket gör att man inte har 

möjligheten att bara göra om det. 

      När man ska arbeta med en innehållsanalys behöver man enligt Bergström & Borens (2012, s. 

54) utarbeta ett analysinstrument som inom en manuell innehållsanalys kallas för kodschema. 

Kodschemat ska ge detaljerade noteringar om vad som ska göras i de analyserade texterna och 

det är en process som ofta behöver modifieras och utvecklas. Därför kan det vara viktigt att man 

under flera omgångar dubbelkollar analysinstrumentet för att bedöma ifall det är tillräckligt 

välutvecklat, med andra ord kan man genomföra en pilotstudie (Bergström & Borens 2012, s. 55-

56). En pilotstudie innebär en provanalys av sitt material där man inom samma principer som 

studien ska genomföras på går igenom en liten del av sitt material för att komma fram till hur 

resultatet kommer att se ut.  

      Ett sätt att stärka reliabiliteten för analysen är att man tänker på i vilken ordning som man 

analyserar olika delar av materialet på (Bergström & Borens 2012, s. 58). Genom att skapa en 

relation mellan kodningsenheterna, t.ex. korrelationer, kan mer avancerade statiska analyser 

göras, vilket ökar möjligheterna på de slutsatserna man kan dra från analysresultatet (Bergström 

& Borens 2012, s. 58). Bergström & Borens (2012, s. 58-89) beskriver att efter materialet har 

noterats och bearbetats ska sedan resultatet sammanställas. Samanställningen av resultatet kan 

sedan redovisas i diagram, i tabeller eller på annat sätt.  

 

4.3. Tidigare forskning i relation till studien  
Utifrån ovanstående forskning har jag valt att använda mig utav algoritmräkning och skriftlig 

huvudräkning som definition utav skriftliga räknemetoder. Eftersom läroböcker sägs vara det 

som oftast förekommer i matematikundervisningen och eftersom algoritmräkning sägs vara det 

som oftast förekommer i läroböckerna kommer alla aspekter av algoritmräkning att analyseras. 

Det menas att andra delar som består utav algoritmräkning utöver den traditionella algoritmen 

så som algoritm med vågrät uppställning istället för lodrät även kommer att analyseras. Att 

arbeta med algoritm med vågrät uppställning kan t.ex. definieras som att arbeta med tallinje 

som hjälpmedel för att förenkla uträkningen och synliggöra 

tankarna. 2+5=7 på en tallinje kan räknas ut på följande sätt (se bild): 

Utifrån att det även nämns att algoritmräkning och skriftlig huvudräkning används lika ofta idag 

när elever arbetar med addition och subtraktion betyder det i sin tur också att elever bör få en 

större variation av räknemetoder att använda sig utav när de arbetar med uppgifter. Detta kan 

relateras till Lgr11 som beskriver att elever ska kunna välja och använda skriftliga räknemetoder. 

Utifrån detta kommer därför även uppgifter där eleven själv får möjlighet att välja vilken 

räknemetod som ska användas vid uträkningen att analyseras till som en egen grupp. I 

resultatdelen kommer detta kallas för valbar räknemetod. 
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5. Teori 

 
5.1. Sociokulturellt perspektiv – lärande  

Ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2010, s. 22) att de kunskaper och färdigheter 

som vi utvecklar (att läsa, skriva, räkna och så vidare) inte kommer inifrån oss som enskilda 

individer utan att det är erfarenheter som vi utvecklar när vi samspelar med andra människor. 

Genom att använda oss utav olika redskap bidrar det med att all den information vi försöker ta 

till oss inte går förlorad. Enligt Säljö (2010, s. 23) har nästan varje tillfälle då människor utför 

beräkningar, löser olika slags problem och skaffar sig olika typer av information skett med olika 

typer av hjälpmedel och tekniker som syftade på att stödja vårt tänkande. Dessa redskap kallas 

artefakter och dom har en väldigt betydelsefull roll i hur vi använder vårt intellekt och hur vi 

samspelar med andra i olika sammanhang (Säljö 2010, s. 24). Detta kan vidare kopplas till 

Selander (2003, s. 184) som beskriver läroboken som en fysisk artefakt som ska passa både 

lärare samt elever. Läroböcker är konstruerade med syftet att kunna utgöra sådana fakta som 

anses som grundläggande och ska fungera som ett redskap för lärandet.  
 

5.2. Sociokulturellt perspektiv – Artefakter 

En utmärkande del för artefakter enligt Säljö (2010, s. 31) är att de utformas för ett särskilt syfte. 

Med hjälp av sociala erfarenheter lär sig människor hela tiden hur man kan tillverka och utveckla 

artefakter för att fungera på rätt sätt. Detta visar att artefakter även spelar en viktig roll att se till 

att erfarenheten från tidigare generationer hålls vid liv (Säljö 2010, s. 78). Detta går hand med 

hur samhället har genomgått stora förändringar i och med avhandlingen av texter. Selander 

(2003, s. 195) beskriver hur olika institutioner producerar texter med syftet att påverka oss att ta 

hjälp av exempelvis läroböcker samt instruktioner. Läroboken blev i sin tur en viktig artefakt för 

undervisningen. Tidigare handlade lärandet om att tala och lyssna till att nu istället handla om 

att skriva och läsa (Selander, s. 196). Enligt Selander (2003, s. 196 – 197) blev det möjligt att 

organisera kunskaper i system med bestämd rangordning när orden kunde fästas i skrift. Det 

viktigaste instrumentet att reproducera ordning till det uppväxande släktet var genom den 

tryckta läroboken. Det är även avgörande för nya generationers kunskapsutveckling att kunna ta 

del av tidigare generationers erfarenheter (Säljö 2010, s. 101). Säljö (2010, s. 110) beskriver 

skriften som ett samspel mellan teknisk utveckling och nya insikter. Skriften är ett medium som 

syftar på kommunikation där både fysiska artefakter (något att skriva på) och interkulturella 

artefakter (symboler, siffror, bokstäver) spelar en lika avgörande roll. 

I ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2010, s. 153) att skolan kan betraktas som den 

sociala omgivningen där eleven möter insikter och färdigheter i en högre utsträckning än vad 

den gör på andra ställen. I skolan kan man konstruera speciella aktiviteter och övningsuppgifter 

där eleven kan få tillgång att träna och befästa användningen av algoritmer, definierade termer 

och begrepp. Det kan på så sätt ses som ett väldigt specifikt sätt att se på lärande när eleven får 

övningsuppgifter som är specifikt strukturerade för att öva på de utvalda färdigheterna. Fysiska 

artefakter fungerar som ett stöd för lärande. Säljö (2010, s. 167) tar upp ett exempel på när 

eleven ska träna på addition och subtraktion genom att räkna pengar. Tas pengarna bort blir 
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uppgiften genast svårare. Utförandet av matematiska procedurer inom addition, subtraktion och 

så vidare har enligt Säljö (2010, s. 170) ändrat sig kraftigt genom tiderna. Huvudräkning, fingrar, 

papper och penna är bara några av de olika redskapen som man har kunnat använda sig av 

genom tiden. Siffror och algoritmer kan användas som språkliga redskap vid huvudräkning av 

addition och subtraktion (Säljö 2010, s. 24). Vid huvudräkning måste eleven ha kunskap om hur 

man stället upp talen och hur man adderar och subtraherar de enskilda siffrorna. Här har det 

utvecklats olika artefakter som kan användas som hjälpmedel för att skriftligt underlätta denna 

metod. Papper och penna kan underlätta huvudräkningen genom att man inte behöver hålla all 

information i huvudet utan istället kan skriva ner sina tankar i form av skriftlig huvudräkning. 

Med hjälp av papper kan eleven även kontrollera vad de skriver ner och reflektera över om de 

har tänkt rätt (Säljö 2010, s. 24).     
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6. Metod 
Inom detta avsnitt beskrivs den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen som ligger som 

grundmetod för studien. Sedan ges en beskrivelse utav urvalet av läroböcker som användes 

under innehållsanalysen. Vidare ges en beskrivelse hur innehållsanalysen genomfördes och de 

undersökningsfrågor som användes. I slutet av avsnittet ges sedan en diskussion av metodens 

genomförande.  

 
6.1. Metodval 
Metoden för studien består av en innehållsanalys med kvalitativ och kvantitativ ansats av åtta 

matematikläroböcker för årskurs 3. När man är intresserad av att studera, granska och mäta 

förekomsten av vissa händelser i en text, som denna studie till övervägande del består utav, 

använder man sig utav en kvantitativ innehållsanalys. Men eftersom studien även fokuserar på 

att till viss del tolka textinnehållet i läroböckerna utifrån olika aspekter består den även utav en 

kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012, s. 50; Stukát 2005, s. 53). Utifrån att det 

även görs en jämförelse av den kvantitativa innehållsanalysen utav läroböckerna som lyfter fram 

deras likheter och skillnader för att förklara hur de är lika och olika är analysen även komparativ 

(Stukát 2005, s. 53). 

 

Utifrån att studien består av en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys skapade jag ett 

analysinstrument som bestod av undersökningsfrågor inom den kvalitativa och kvantitativa 

ansatsen. Undersökningsfrågorna utformades att gå i linje med varandra, alltså genom att svara 

på den första frågan kunde jag sedan svara på den andra frågan osv. Frågorna syftade till att 

hjälpa mig att få svar på studiens syfte och frågeställningar. En positiv del av att 

undersökningsfrågorna låg inom den kvalitativa och kvantitativa ansatsen var att de kunde 

kontrollräknas för att vara säker på att resultatet stämde.       

 

6.2. Urval av läroböcker 
Vid valet av läroböcker var det viktigt att de var avsedda för matematikundervisning för årskurs 3 

och konstruerade efter Lgr 11. Följande krav på läroböckerna var även att de skulle vara skrivna 

utav olika författare och publicerade från olika förlag. De flesta läroböcker bestod utav två 

böcker som var avsedda att användas under vår- och höstterminen, dessa böcker kallades A- och 

B. För att kunna få en jämngod analys bestämde jag mig därför att endast använda mig utav 

läroböcker som bestod av två enskilda böcker. Detta var för att kunna utöka den information 

som kunde dras rörande hur skriftliga räknemetoder behandlas under ett helt läsår beroende på 

vilka läroböcker som användes.  

 

Utifrån dessa kriterier består mitt urval av 8 läroböcker som är utgivna efter 2011 och borde 

därför gå i linje med Lgr 11. Läroböckerna är publicerade från fyra olika bokförlag och skrivna av 

olika författare. Urvalet av läroböcker inom matematikundervisningen för årskurs tre som 

användes för denna studie består av är följande: Matte Direkt. Safari 3A och 3B som 

publicerades 2011 från Bonniers förlag, Nya Matematikboken 3A och 3B som publicerades 2012 
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från Libers förlag, Tänk och Räkna 3A och 3B som publicerades 2013 från Gleerups förlag samt 

Favorit matematik 3A och 3B som publicerades 2013 från Studentlitteratur. 

 

6.3. Genomförande 
Under innehållsanalysen användes analysinstrumentet som bestod av undersökningsfrågor.  

Undersökningsfrågorna delades in i sex delar som skulle hjälpa mig att finna svar till mitt syfte. 

Frågorna utformades så att jag enkelt skulle kunna svara på dem genom att enbart räkna logiskt 

och studera enstaka händelser i läroböckerna, med andra ord kunde frågorna användas 

kvantitativt och kvalitativt. Viktigt är det även att ta upp att jag analyserade A- och B boken för 

sig. Eftersom böckerna används vid olika perioder (under vår- och höstterminen) är inte 

strukturen identisk utan dom skiljer sig åt på många aspekter.    

6.3.1. Undersökningsfrågor: 

1. Vad är den totala mängden sidor och uppgifter som läroboken består utav? 

2. Hur stort antal sidor och uppgifter i läroboken tar upp och behandlar skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion? 

3. Hur stor andel uppgifter inom skriftliga räknemetoder rör addition respektive 

subtraktion i läroboken?  

4. Vad för talområde presenteras rörande skriftliga räknemetoder inom addition och 

subtraktion i läroboken? 

5. Vad för räknemetoder tas upp i läroboken rörande hur skriftliga räknemetoder inom 

addition och subtraktion kan användas, och hur många gånger presenteras dessa 

räknemetoder?  

6. Synliggörs uppgifternas mål i läroboken i förhållande till läroplanen? 

 

I början av studien skedde en urvalsprocess av innehållet i läroböckerna som syftade på att ge 

svar åt den första, andra och tredje frågan (fråga 1, 2 och 3) utifrån mina undersökningsfrågor. 

Dessa tre frågor i sin tur syftade till stor del att kunna hjälpa ge svar åt de andra 

undersökningsfrågorna. Endast det innehåll i läroböckerna som behandlade skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion fick stanna kvar inför den fortsatta studien. Allt 

annat material valdes bort. Varför allt innehåll analyserades var för att få en klar bild av hur stor 

del av läroböckerna som tar upp och som inte tar upp skriftliga räknemetoder inom addition och 

subtraktion. Först räknades den totala mängden sidor och uppgifter ut i varje lärobok. Sedan 

räknades den totala mängden sidor och uppgifter ut som behandlade skriftliga räknemetoder 

inom addition och subtraktion. För att få en jämngod analys i varje lärobok delades uppgifterna 

in i två kategorier för att lättare kunna räknas ut. Den första kategorin bestod av uppgifter som 

enbart krävde ett svar för att färdigställa uppgiften. Den andra kategorin bestod av uppgifter där 

det krävdes mer än ett svar för att kunna färdigställa uppgiften. Varje enskild uppgift i de två 

olika kategorierna räknades ner som en uppgift var. Uppgifterna räknades sedan samman för att 

få en jämngod uträkning utav den totala mängden uppgifter i varje lärobok. Efter det räknades 

den totala mängden sidor samt uppgifter där eleven fick visa sitt tänkande, svar och strategi med 

hjälp av skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion. Efter att ha kommit fram till 
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den totala mängden uppgifter inom båda räknesätten som rör skriftliga räknemetoder som 

urvalet består av, fördelades därefter uppgifterna för addition respektive uppgifterna för 

subtraktion för att få en klar bild om addition respektive subtraktion presenteras som räknesätt 

för skriftliga räknemetoder på samma sätt och inom lika många uppgifter.  

Enligt kunskapskraven för årskurs 3 i Lgr11 ska eleven kunna välja och använda skriftliga 

räknemetoder när talen och svaren ligger inom talorådet 0 – 200 vid addition och subtraktion 

(Skolverket 2011, 2011, s.67). Därför handlar den fjärde frågan (fråga 4) om vilket talområde 

uppgifter som rör addition och subtraktion ligger inom. För att ta reda på det använde jag mig 

utav urvalsuppgifterna som jag fick fram från fråga 3 för att även kunna fördela talområdet till 

rätt räknesätt. Jag fördelade urvalsuppgifterna inom två kategorier. Den första behandlar tal och 

svar inom talområde 0 – 200 och den andra kategorin behandlar tal och svar som låg inom 

talområde 201 och uppåt.    

Enligt Lgr11 ska undervisningen i matematik syfta till att ”eleverna utvecklar kunskaper för att 

kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, 

modeller och resultat.” (Skolverket 2011, 2011, s.62). Utifrån detta handlade den femte frågan 

(fråga 5) om vad för sorts skriftliga räknemetoder som används i läroboken rörande uppgifter 

inom addition och subtraktion. För att ta reda på det använde jag mig åter utav 

urvalsuppgifterna och urvalssidorna för varje lärobok som jag fick fram från fråga 3. Varje sida 

analyserades efter vilken typ av räknemetod som användes för att kunna lösa en uppgift inom 

addition och subtraktion. Varje skriftlig räknemetod klassades efter hur uppgifterna var 

strukturerade att kunna räknas ut i läroboken. Om uppgiften endast använde sig av en lodrät 

uppställning klassades den som en traditionell algoritm så som Löwing (2008, s. 127) beskriver 

den (se avsnitt 4.). Om läroboken uppmanade eleven att räkna ut en uppgift genom att skriva 

ner ett eller flera mellanled klassades uppgiften som en skriftlig huvudräkning så som 

Emanuelsson (1991, s. 37) beskriver den (se avsnitt 4.). Om uppgiften använde sig utav en 

algoritm med vågrät uppställning där eleven får visa sitt tänkande med hjälp utav en tallinje 

klassades uppgiften som en tallinje (se avsnitt 4.1). Om uppgiften bestod av en uppmaning som 

beskriver att eleven själv får välja om hen ska använda den traditionella algoritmen eller skriftlig 

huvudräkning som räknemetoden för att lösa uppgiften klassades uppgiften som en valbar 

räknemetod (se avsnitt 4.1). Alla de fyra klassificerade räknemetoderna analyserades även efter 

hur många gånger de togs upp samt för hur många uppgifter som behandlade varje räknemetod.    

För att få svar på den sjätte frågan (fråga 6) undersökte jag urvalssidorna från fråga 2, för att ta 

reda på om läroböckerna informerar eleverna om vilka mål som urvalsuppgifterna ska behandla.  
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6.4. Etiska principer för vetenskaplig forskning 

Stukát (2005, s. 131) beskriver hur etiska principer rörande vetenskaplig forskning diskuteras i 

den så kallade APA-manualen. I APA-manualen diskuteras enligt Stukát (2005, s. 133) bland 

annat den etiska principen om oärlighet. Begreppet oärlighet definieras när man antingen 

fabricerar eller utelämnar resultat som inte anses relevant för ens egen undersökning. Detta 

innebär att man måste redogöra för alla delar som man bygger sina slutsatser och resonemang 

på. Med koppling till denna studie innebär det då att alla delar och resultat som analysen består 

av måste i sin tur också redovisas. Även fast vissa delar inte behöver vara relevanta till studien. 

 

6.5. Diskussion av metoder 

Här följer en diskussion rörande genomförandet av studien. 

6.5.1. Reliabilitet & validitet  
För att undersökningsfrågorna skulle hjälpa mig att få svar på studiens syfte var det viktigt att 

kontrollera deras reliabilitet, det vill säga att undersöka om metoden var tillförlitlig (Stukát 2005, 

s. 125). Stukát (2005, s. 126) beskriver test – retest – metoden som ett sätt att kontrollera 

reliabiliteten på en studies undersökningsmetod. Eftersom undersökningsfrågorna var 

utformade så att de gick att räkna ut svaren ur läroböckerna behövdes därför uträkningen 

repeteras föra att vara säker på att resultatet stämmer och på så sätt även stärka reliabiliteten 

för metoden. Under studiens gång märktes det även att vissa av frågorna behövdes förtydligas 

för att bättre komma närmare syftet, på så sätt stärktes reliabiliteten ännu mer.   

Viktigt är det även att undersökningen visar validitet. Enligt Stukát (2005, s. 126) kan vi inte mäta 

validitet utan reliabilitet därför att reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. På så 

sätt är det ett starkt band mellan dessa begrepp. Men även fast man har en stark reliabilitet i sin 

studie är det inte nödvändigtvis så att man har en stark validitet. Det gäller att man beräknar det 

som man avser att beräkna och inte fel saker (Stukát 2005, s. 125). Undersökningsfrågorna följer 

varandra genom en röd tråd då svaret från den ena frågan hjälper för att svara på den andra där 

ändamålet ligger på att svara på syftet och frågeställningarna. Eftersom undersökningsfrågorna 

mäter det som dom syftade på att mäta kunde deras resultat sedan användas för att få svar på 

studiens syfte och frågeställning. Detta stärkte validiteten för studien. Eftersom studien även 

vilar på en vetenskaplig forskning stärkte även detta validiteten.  

6.5.2. Analysmetod  
I början var det svårt att finna rätt metod för studien. Utifrån syftet stod det ganska klart att 

metoden skulle bestå utav en typ av analys, men hur den analysen skulle vara strukturerad var 

svårare att komma fram till. Efter att ha studerat och prövat olika analysmetoder stod det klart 

för mig att studien skulle bestå utav en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av samtliga 

läroböcker. Eftersom studien syftade till att ta reda på ett speciellt textinnehåll i läroböckerna så 

var en innehållsanalys den bästa metoden att ta till sig (Bergström & Boreus, 2012, s.50).   
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Under skapandet av undersökningsfrågorna stod det klart att jag skulle ta reda på hur många 

uppgifter i varje lärobok som behandlade skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion, 

samt hur dessa uppgifter var strukturerade i varje lärobok. Men under analysen uppstod det problem 

då resultatet utifrån uträkningen av hur många uppgifter som behandlar skriftliga räknemetoder 

sällan blev desamma efter att uträkningen repeterades. Efter att ha ändrat om 

undersökningsfrågorna och åter märka att resultatet inte blev desamma efter uträkningarna stod det 

klart att felet inte låg hos undersökningsfrågorna utan på sättet som de räknades ut. Uppgifterna i 

läroboken kunde räknas ut på olika sätt för att få svar på detta. Därför blev det oklart vid uträkningen 

på vad som bör räknas som en uppgift eller flera. Uppgifterna delades då in i två kategorier så att 

resultatet skulle stämma bättre överens efter varje uträkning (se avsnitt 6.3.1). Men fortfarande 

stämde inte resultaten fullständigt överens. Efter att ha gått igenom frågorna en extra gång märkte 

jag att svaret på en fråga gick att få fram utifrån resultatet på en annan fråga. Utifrån Bergström & 

Borens (2012, s. 58) som tar upp att man får en mer avancerad statisk analys som kan öka 

slutsatserna på analysresultatet om man skapar en relation mellan kodningsenheterna, eller i detta 

fall undersökningsfrågorna, så tänkte jag att om undersökningsfrågorna gick i linje med varandra 

borde då även analysresultatet från varje fråga stämma bättre överens med varandra (se avsnitt 4.2). 

Utifrån den teorin skapade jag undersökningsfråga 1 och gick sedan stegvist ner så att varje 

undersökningsfråga skulle gå att koppla med en fråga som varigt tidigare. Om undersökningsfrågan 

inte gick att koppla ihop med en annan fråga fick den antingen formuleras om eller tas bort. När alla 

undersökningsfrågor var färdiga genomförde jag en pilotstudie av samtliga frågor för att komma fram 

till hur resultatet kommer att se ut. Det viktigaste var att undersökningsfrågorna i helhet skulle svara 

till studiens syfte och frågeställningar. Genom att koppla ihop alla frågor var det även viktigt att 

dubbelräkna undersökningsfråga 1 flera gånger mer än nödvändigt, därför att den frågan utgjorde 

grunden för alla de undersökningsfrågor som följde. Urvalet av undersökningsfrågorna är de som 

beskrivs här för studien (se avsnitt 6.3.1). När innehållsanalysen var färdigställd och resultaten från 

undersökningsfrågorna insamlade och bearbetade i ett Excel dokument samanställdes sedan 

resultatet i olika diagram.   

Med hjälp av undersökningsfrågorna lyckades jag få svar på min frågeställning som i sin tur 

utgjorde studiens syfte. Utifrån det anser jag att studien uppnådde en hög validitet genom att 

det som var avsett att beräkna var det som beräknades för att uppnå studiens syfte. Jag anser 

även att studien uppnådde en hög reliabilitet genom att alla undersökningsfrågorna gick i 

relation till varandra och användes under innehållsanalysen av läroböckerna. Alla 

undersökningsfrågor analyserades var för sig och metoden repeterades för att vara säker på att 

resultatet stämde överens med varandra. Jag anser däremot att både validiteten och 

reliabiliteten hade kunnat öka ytterligare ifall jag hade använt mig av fler läromedel än enbart 

läroböckerna under min analys, exempelvis lärarhandledning, läxbok och övningsböcker. 

Eftersom alla delar och resultat som studien bestod utav analyserades och redogjordes, även 

dom delar som inte svarade till studiens syfte men som användes som hjälpmedel för att finna 

svaret så håller sig studien till APA – manualens etiska principer rörande oärlighet. Eftersom 

studien även används som en vetenskaplig forskning lever den även upp till andra etiska 

principer inom APA – manualen.  
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6.6. Förberedande 

Efter att ha fått svar på alla undersökningsfrågor lades varje resultat in i varsin tabelluppställning 

i Excel. Resultatet ordnades utifrån varje undersökningsfråga för att enkelt kunna jämföra varje 

resultat som frågorna gav inom varje lärobok. Sedan sammanställdes varje resultat inom olika 

diagram beroende på frågan i tal. Detta för att enkelt kunna urskilja läroböckernas likheter och 

skillnader. Vissa av frågorna beräknar vissa delar av resultatet i procentsatser för att lättare 

kunna urskilja på läroböckernas likheter och skillnader.  

 

Frågorna 1 och 2 handlade båda om att räkna ut antalet sidor och uppgifter ur läroböckerna 

utifrån den totala mängden och det som ligger som urval för studien. Dessa två frågor 

presenterar deras resultat tillsammans med två diagram. Fråga 4 gav ut två olika resultat och 

presenteras därför var för sig i två olika diagram.   

 

Under själva innehållsanalysen av läroböckerna visades en tydlig skillnad mellan vilka skriftliga 

räknemetoder som läroboken enskilt presenterade. Inom fråga 5 blev det därför relevant att 

diagrammen utgick från dom räknemetoder som alla läroböcker tillsammans presenterade för 

att förtydliga resultatet något. Så inom resultatet för fråga fem finns det därför fyra olika 

diagram som var och en berör en egen klassificering av varje räknemetod som beskrivs i 

läroböckerna.  

 

Under resultatet för fråga 6 beskrivs hur läroböckerna synliggör uppgifternas mål. Här placeras 

det inte något diagram, utan istället består resultatet utav en samanställning som belyser målens 

presentation utifrån analysen. 
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7. Resultat 
Inom detta avsnitt beskrivs det resultat som har tagits fram utifrån min innehållsanalys med 

undersökningsfrågorna som grund. Alla åtta läroböcker som ingår i urvalet finns representerade i 

varje diagram. I diagram 1 till 9 presenteras resultaten utefter läroboken. Varje lärobok består 

utav två böcker och dessa två böcker redovisas som enskilda böcker i varje diagram. Avsnittet 

inleds med en beskrivning av läroböckernas totala innehåll i förhållande till det innehåll rörande 

skriftliga räknemetoder. Sedan presenteras fördelningen mellan urvalsuppgifterna inom addition 

och subtraktion. Vidare presenteras de olika talområdena som urvalsuppgifterna ligger inom, 

följt av de olika räknemetoder som läroböckerna presenterar rörande skriftliga räknemetoder. 

Avsnittet avslutas sedan med en beskrivning av målen som uppgifterna i läroböckerna är 

avsedda att uppnå samt en sammanfattning av resultatet.  
 
7.1. Läroböcker och skriftliga räknemetoder 

Följande diagram presenterar den totala mängden sidor och uppgifter i varje lärobok och hur 

stor del av dessa sidor och uppgifter som behandlar skriftliga räknemetoder inom addition och 

subtraktion som mitt urval består utav. Eftersom urvalet av alla läroböckerna består av två 

böcker bestämde jag mig för att analysera varje bok för sig i diagrammen. 

Diagram 1:, Total mängd sidor/Urval sidor                                                  Diagram 2: Total mängd uppgifter/ Urval uppgifter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Lgr11 är skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion ett av kunskapskraven 

eleverna ska lära sig hantera. Däremot tas det inte upp hur stor mängd av skriftliga 

räknemetoder som eleverna behöver hantera sig av. Utifrån diagrammen kan man se en viss 

procent skillnad mellan läroböckernas andel sidor och uppgifter rörande skriftliga räknemetoder 

inom addition och subtraktion jämfört med den totala mängden sidor och uppgifter i 

läroböckerna. Favorit matematik 3A är den lärobok som består av högst mängd uppgifter och 
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sidor av hela mitt urval. Men av sina 2144 uppgifter ligger urvalet endast på 146 uppgifter. Det 

betyder att läroboken endast består av en 6 procent andel uppgifter som innehåller skriftliga 

räknemetoder. Sedan kan man titta på Matte Direkt. Safari 3A som består av en av de lägsta 

mängder uppgifter och sidor utifrån hela min urvalsgrupp, bortsett från Tänk och Räkna 3A – 3B. 

Utifrån sina 1163 uppgifter ligger ändå urvalet på 236 uppgifter. Det betyder att läroboken 

består utav en 20 procent andel uppgifter innehållande skriftliga räknemetoder. Detta gör att 

Matte Direkt. Safari 3A innehåller den största mängden uppgifter som rör sig kring skriftliga 

räknemetoder för addition och subtraktion. Resten av urvalet håller sig inom denna gräns. 

 

7.2. Lärobokens skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion 
Detta diagram belyser hur urvalsuppgifterna som rör skriftliga räknemetoder är fördelade inom 

räknesätten addition och subtraktion   

Diagram 3: Skriftliga räknemetoder som rör addition och subtraktion 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån diagrammet kan man se att alla läroböcker inom urvalsgruppen innehåller skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion, men till en viss skillnad på mängden uppgifter i 

varje lärobok. Av de åtta läroböckerna som urvalet består av, innehåller 5 böcker fler uppgifter 

inom subtraktion än addition, och 3 böcker innehåller fler uppgifter inom addition än 

subtraktion. Det finns heller inte riktigt någon jämn fördelning mellan räknesätten i läroböckerna 

utan antingen finns det ett relativt högt antal subtraktions uppgifter jämfört med additions 

uppgifter, eller ett relativt högt antal additions uppgifter jämfört med subtraktions uppgifter. 

Den närmaste fördelningen mellan räknesätten förekommer i Favorit matematik 3B med endast 

en uppgift, däremot så består även den boken av den lägsta mängden uppgifter med totalt 99 

stycken. Den största skillnaden inom räknesätten har Favorit matematik 3A med totalt 146 

uppgifter. Där ligger hela 34 uppgifter mer inom subtraktion än i addition. På andra plats 

kommer Tänk och Räkna 3A med 180 uppgifter. Här finns det istället 24 uppgifter mer inom 

addition än subtraktion.   
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7.3. Talområde inom addition och subtraktion 

Dessa två diagram berör fråga 4 utifrån mina undersökningsfrågor. Det första diagrammet 

belyser den totala mängden av urvalsuppgifterna som ligger inom talorådet 0 – 200 och 201 – 

uppåt inom addition. Det andra diagrammet belyser den totala mängden av urvalsuppgifterna 

som ligger inom talorådet 0 – 200 och 201 – uppåt inom subtraktion.  

Diagram 4: Talområde 0 – 200                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5: Talområde 201 – uppåt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4 innehåller läroböckernas tal och uppgifter som rör skriftliga räknemetoder som inte 

går över talområdet 200. Diagram 5 däremot innehåller läroböckernas tal och uppgifter som rör 

skriftliga räknemetoder där talen går från 200 till tusental (7000 förekommer väldigt ofta i 

läroböckerna). 

 

Kunskapskraven i Lgr11 för årskurs 3 belyser att eleven ska använda skriftliga räknemetoder 

inom uppgifter med talområde 0 – 200 vid addition och subtraktion. I relation till Lgr11 kan man 

se utifrån diagrammen att både uppgifter inom talområde 0 – 200 samt talområde 201 – uppåt 

förekommer i samtliga läroböcker, men till en viss mängd skillnad inom antalet uppgifter samt 

vilket räknesätt som används för uppgifterna.  
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Utifrån båda diagrammen kan man se att totalt fem av åtta läroböcker består av fler uppgifter 

inom talområde 201 – uppåt än talområde 0 – 200 inom addition och även inom subtraktion. 

Däremot är det skillnad på vilka böcker som anges. Fyra av dessa läroböcker innehåller fler 

uppgifter inom talområdet 201 – uppåt inom både addition och subtraktion. Men inom addition 

består även Matte Direkt. Safari 3A av fler uppgifter inom talområde 201 – uppåt. Inom 

subtraktion består Favorit matematik 3A av fler uppgifter inom talområde 201 – uppåt.  

 

Inom addition har Tänk och Räkna 3A den jämnaste fördelningen mellan båda talområdena 

jämfört med dom andra läroböckerna. Med sina totala 102 uppgifter inom addition är det endast 

22 uppgifter mer inom talorådet 0 – 200 än vad det är inom talorådet 201 – uppåt. Även Favorit 

matematik 3A har 22 uppgifter mer inom talorådet 0 – 200 än inom talorådet 201 – uppåt. Men 

med sina 17 uppgifter inom talområdet 201 – uppåt för addition ger det Favorit matematik 3A 

en 39 % skillnad mellan uppgifterna inom dom olika talområdena jämfört med Tänk och Räkna 

som har en 22 % skillnad mellan uppgifterna inom dom olika talområdena.  

 

Inom subtraktion har Favorit matematik 3A den jämnaste fördelningen mellan båda 

talområdena jämfört med dom andra läroböckerna. Med sina totala 90 uppgifter inom 

subtraktion är det endast 7 uppgifter mer inom talområdet 201 – uppåt än vad det är för 

talområdet 0 - 200. Det ger Favorit matematik 3A en 8 % skillnad mellan uppgifterna inom de 

olika talområdena. Tänk och Räkna 3A kommer in som tvåa med sina totala 78 uppgifter inom 

subtraktion där endast 10 uppgifter skiljer talområdena åt. Detta ger Tänk och räkna 3A en 12 % 

skillnad mellan uppgifterna inom dom olika talområdena.  

 

Som tidigare nämnts innehåller de flesta läroböcker uppgifter inom addition och subtraktion där 

talområdet ligger på 201 – uppåt. Men talområde 0 – 200 för addition och subtraktion 

förekommer väldigt sällan och ibland inte alls beroende på räknesätt. Inom addition är det tre 

läroböcker där uppgifter inom talområde 0 – 200 endast förekommer mellan 2 till 5 gånger. För 

Favorit matematik 3B där talområdet förekommer 5 gånger av de totala 50 uppgifterna ger det 

talområdet 0 – 200 en procenthalt av 10 %. Tänk och Räkna 3B där talområdet istället 

förekommer 2 gånger av de totala 55 uppgifterna ger det en procenthalt av 3 % av alla uppgifter 

som ligger inom talorådet 0 – 200. Inom subtraktion är det istället 3 läroböcker där talområdet 0 

– 200 inte förekommer alls. Detta ger i sin tur talområdet 201 – uppåt en procenthalt av 100 % 

utav alla uppgifter inom subtraktion för dessa läroböcker.   
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7.4. Lärobokens räknemetoder rörande addition och subtraktion 

Dessa fyra diagram berör fråga 5 utifrån undersökningsfrågorna. Diagrammen belyser de olika 

räknemetoder inom addition och subtraktion som tas upp i läroböckerna för att hjälpa eleverna 

att lösa olika uppgifter i relation till urvalsuppgifterna. Varje räknemetod i diagrammen används 

på olika sätt när man använder dem för att skriftligt räkna ut en uppgift. Det första diagrammet 

visar hur ofta uppgifter med den traditionella algoritmen förekommer i varje lärobok. 

Diagrammet som kommer efter visar hur ofta uppgifter med skriftlig huvudräkning förekommer i 

varje lärobok. Inom det tredje diagrammet beskrivs det hur ofta uppgifter använder tallinje som 

skriftliga räknemetoder för att lösa uppgiften i läroböckerna. Det sista diagrammet beskriver inte 

en enskild metod i sig, utan beskriver hur ofta uppgifter förekommer i läroböckerna där eleven 

får möjlighet att själv välja mellan den traditionella algoritmen eller skriftlig huvudräkning som 

den lämpligaste räknemetod att arbeta med en uppgift på.   

Diagram 6: Den traditionella algoritmen rörande addition och subtraktion   

  

  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 7: Skriftlig huvudräkning rörande addition och subtraktion  
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Diagram 8: Tallinje rörande addition och subtraktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9: Valbara räknemetoder inom addition och subtraktion 

 

  

 

 

 

 

 

 

För att eleven ska få en stark uppfattning och kunskap för hur matematiken kan användas 

beskrivs modeller, metoder och strategier inom Lgr 11 som viktiga aspekter för att eleven ska 

kunna tillgodogöra sig den kunskapen. I relation till Lgr11 kan man se utifrån diagrammen att det 

finns fyra olika räknemetoder som förhåller sig till skriftliga räknemetoder som förekommer i 

läroböckerna. Det är däremot en viss skillnad vilka räknemetoder som förekommer samt på hur ofta 

de förekommer i samtliga läroböcker.    

Utifrån de olika diagrammen kan man i diagram 6 se att tre av åtta läroböcker innehåller den 
traditionella algoritmen som den räknemetod som förekommer mest inom båda räknesätten. I 
Favorit matematik 3B är den traditionella algoritmen det enda räknesätten som framkommer för 
båda räknesätten när man arbetar med uppgifter som rör skriftliga räknemetoder. Nya 
Matematikboken 3A består dock av den högsta mängden uppgifter med den traditionella 
algoritmen som räknemetod än vad någon annan lärobok har med totalt 100 uppgifter. I Favorit 
matematik 3A finns det en ganska jämn fördelning mellan den traditionella algoritmen, skriftlig 
huvudräkning och tallinje som räknemetod rörande additions uppgifter för skriftliga 
räknemetoder. Inom subtraktion har den traditionella algoritmen en dominerande roll inom 
vilken räknemetod som än används för skriftliga räknemetoder jämfört med de andra.    
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Vidare kan man se i diagram 7 att inom fem av åtta läroböcker är skriftlig huvudräkning som 
räknemetod det som förekommer mest inom båda räknesätten. I Tänk och räkna 3A är skriftlig 
huvudräkning den enda räknemetod som framkommer när man arbetar med uppgifter som rör 
skriftliga räknemetoder. Läroboken har även den högsta mängden uppgifter med skriftlig 
huvudräkning som metod med totalt 180 uppgifter än vad någon annan lärobok har. I Matte 
Direkt. Safari 3A - 3B är skriftlig huvudräkning den dominerande räknemetoden inom båda 
räknesätten. Mer än hälften av läroböckernas urvalsuppgifter består av skriftliga räknemetoder 
med skriftlig huvudräkning som räknemetod. I boken Matte Direkt. Safari 3A utgör skriftlig 
huvudräkning som räknemetod 65 % av den totala mängden uppgifter rörande skriftliga 
räknemetoder och i 3B utgör 58 %.     
 
Tre av åtta läroböcker använder sig av en tallinje som skriftlig räknemetod för att lösa uppgifter. I 
diagram 8 framkommer det att två av dessa läroböcker använder tallinje som räknemetod för 
båda räknesätten, medan en av läroböckerna endast använder tallinje inom subtraktion. Favorit 
matematik 3A använder tallinje som räknemetod för lika många uppgifter inom båda 
räknesätten med en total mängd utav 36 uppgifter, vilket gör att Favorit matematik 3A är den 
lärobok där tallinje som skriftlig räknemetod förekommer mest.   
 
Utifrån diagram 9 kan man vidare se att fem av åtta läroböcker använder sig av valbar 
räknemetod inom skriftliga räknemetoder för att lösa uppgifter. En valbar räknemetod innebär 
att det inte förekommer beskrivningar på räknemetoder utan att läroboken uppmanar eleven att 
själv komma fram till ett svar på en uppgift genom att själv välja vilken skriftlig räknemetod som 
ska användas vid uträkningen. Valbar räknemetod förekommer väldigt sällan i samtliga 
läroböcker, förutom i Matte Direkt. Safari 3A - 3B där det förekommer totalt 31 gånger i bok A 
och 52 gånger i bok B. Men i resterande tre böcker förekommer endast valbar räknemetod 
mellan 11 och 18 gånger inom båda räknesätten.  
 
Urvalet av läroböcker ska gå i linje med Lgr 11, men alla läroböcker presenterar inte olika 
räknemetoder rörande skriftliga räknemetoder. Tillsammans presenterar alla läroböcker fyra 
olika räknemetoder som kan användas för att lösa uppgifter som rör skriftliga räknemetoder, 
men enskilt rör det sig ofta om endast tre eller två räknemetoder och för vissa enbart en 
räknemetod. Vad som tydligt går att se är att även om det finns olika mängder av skriftliga 
räknemetoder i läroböckerna, så är det alltid en räknemetod som är den dominerande aspekten 
i varje lärobok. Inom Nya Matematikboken 3A, Favorit matematik 3A och 3B är det den 
traditionella algoritmen som är den dominerande räknemetoden. Inom Matte Direkt. Safari 3A – 
3B, Tänk och Räkna 3A – 3B och Nya Matematikboken 3B är det skriftlig huvudräkning som är 
den dominerande räknemetoden.     
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7.5. Lärobokens mål med uppgifterna 
Inför undersökningsfrågan nummer 6 analyserades hela urvalsgruppen av läroböcker för att ta 

reda på ifall alla läroböcker tar upp vilka mål som urvalsuppgifterna är avsedda att behandla. 

Denna gång behandlas A och B boken tillsammans inom resultatet eftersom båda böckerna har 

samma typ av struktur gentemot hur de synliggör målen.  

Resultat rörande uppgifternas mål 

Utifrån innehållsanalysen visar det sig att alla läroböcker som ligger inom 

urvalsgruppen tar upp beskrivningar rörande vilka mål som arbetet med 

urvalsuppgifterna är menade att uppnå.  

I Lgr11 betonas det inte direkt att mål och kunskapskrav ska behöva synliggöras för eleverna i 
matematikläroböcker. Men utifrån matematikämnets syfte betonar Lgr11 att eleverna ska kunna 
lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat 
(Skolverket 2011, 2011, s.62). Eftersom eleverna ska reflektera över sina metoder och resultat 
när de arbetar med uppgifter görs en indirekt tolkning av att målen bör synliggöras för att 
eleverna ska få den möjligheten att kunna reflektera över matematikuppgifternas användning 
och innebörd.  
 
I sex av åtta läroböcker inleds varje kapitel i läroböckerna med en kort beskrivning av kapitlets 

innehåll och mål. I Matte Direkt. Safari kan målen för kapitlet presenteras på följande sätt där 

urvalsuppgifterna finns representerade: ”Mål: När du har arbetat med det här kapitlet ska du 

kunna lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental på olika sätt” (Matte Direkt. Safari 3A 2011, 

s. 34). I Tänk och Räkna kan målen för kapitlet presenteras på följande sätt där urvalsuppgifterna 

finns representerade: ”Mål: kunna addera med tankeled” (Tänk och Räkna 3a 2013, s. 26).  På de 

flesta sidor i båda läroböckerna beskrivs även korta instruktioner rörande vilken metod som ska 

användas för att lösa uppgifter. I Nya Matematikboken kan målen för kapitlet presenteras på 

följande sätt där urvalsuppgifterna finns representerade: ”Mål: Snart kan du addition och 

subtraktion med omgruppering” (Nya Matematikboken 3A 2012, s. 4).  

Favorit matematik 3A och 3B däremot beskriver inte målen i början av varje kapitel, utan alla 

kapitels mål beskrivs redan i början av boken. Målen för kapitlet presenteras på följande sätt där 

urvalsuppgifterna finns representerade: ”Mål: I Favorit matematik 3B får du lära dig addition, 

subtraktion och multiplikation med uppställning” (Favorit matematik 3B 2013, s. 5). 

 

Alla åtta av urvalsläroböckerna anger vilka mål som är ämnade att uppnå i läroböckerna. 

Kunskapskraven i Lgr11 tycks här brytas ner i mindre bitar för att lättare preciseras i ord för att 

anpassas till uppgifternas syfte och kontext. Utifrån de fyra olika förlagen som läroböckerna är 

representerade av är nästan alla läroböcker anpassade till Lgr11 (www.liber.se, 

www.studentlitteratur.se, www.sanomautbildning.se 2015-12-06). Endast Gleerups förlag som 

representerar Tänk och Räkna 3A och 3B beskriver inte att böckerna är anpassade för Lgr 11 

(www.gleerups.se 2015-12-06). Men utifrån resultatet så visas det att målen som visas går i hand 

med Lgr11 med avseende på skriftliga räknemetoder.  

http://www.liber.se/
http://www.studentlitteratur.se/
http://www.sanomautbildning.se/
http://www.gleerups.se/
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7.6. Sammanfattning av resultat i förhållande till läroplanen 
Lgr 11 beskriver hur ett av kunskapskraven är att eleverna ska lära sig att hantera skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion. Detta är något som alla läroböcker inom 

urvalsgruppen går i linje med, då alla läroböcker innehåller skriftliga räknemetoder men till en 

viss skillnad på mängden uppgifter i varje lärobok. Matte Direkt. Safari 3A innehåller den största 

mängden uppgifter som rör sig kring skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion med 

hela 20 procent (236 uppgifter) utav 1163 uppgifter. Däremot består Matte Direkt. Safari 3A av 

en av de lägsta mängden uppgifter utifrån urvalsgruppen. Favorit matematik 3A består av den 

högsta mängden uppgifter och sidor av hela urvalsgruppen. Men av sina 2144 uppgifter ligger 

urvalet på en 6 procent andel uppgifter (146 uppgifter) som innehåller skriftliga räknemetoder. 

Detta gör att Favorit matematik 3A innehåller den lägsta mängden uppgifter som rör skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion om man jämför med lärobokens totala mängd 

uppgifter.  

Alla läroböcker inom urvalsgruppen förhåller sig till Lgr11 då både räknesätt för addition och 

subtraktion framkommer, men till viss skillnad på mängden uppgifter i varje lärobok. Fem av åtta 

läroböcker har fler uppgifter inom subtraktion än addition.  Det finns heller inte riktigt någon 

jämn fördelning mellan räknesätten i läroböckerna. Den största skillnaden mellan räknesätten 

uppkommer i Favorit matematik 3A, med 34 uppgifter mer inom subtraktion, och i Tänk och 

Räkna 3A, med 24 uppgifter mer inom addition. Favorit matematik 3B har den jämnaste 

fördelningen mellan räknesätten, med endast en uppgift mer inom addition än subtraktion. 

Skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion finns i alla läroböcker inom 

urvalsgruppen, men det är alltid ett räknesätt som består av mer uppgifter jämfört med det 

andra räknesättet i varje lärobok.  

Kunskapskraven i Lgr11 belyser att eleverna i årskurs 3 ska arbeta med uppgifter rörande 

skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion där talområdet ligger mellan 0 – 200. I 

relation med studiens resultat uppstår uppgifter inom talområdet 0 – 200 och även inom 201 – 

uppåt rörande addition och subtraktion. Tänk och Räkna 3A har den jämnaste fördelningen 

mellan båda talområdena inom addition, med 22 uppgifter mer inom talområdet 0 – 200 och 

Favorit matematik 3A har istället den jämnaste fördelningen inom subtraktion, med 7 uppgifter 

mer inom talområde 201 – uppåt. Talområde 201 – uppåt framgår mest i fem av åtta läroböcker 

för studien vilket betyder att läroböckerna har uppgifter med väldigt höga tal. I läroböckerna 

förekommer det ofta uppgifter där talen och svaren går över 7000. Väldigt sällan, och ibland inte 

alls beroende på räknesätt, förekommer det uppgifter som ligger inom talområdet 0 – 200, 

medan det förekommer uppgifter med tusental väldigt ofta. Utifrån tre av läroböckerna 

förekommer det inga uppgifter inom subtraktion där talområdet ligger inom 0 – 200 utan endast 

där talområdet ligger inom 201 – uppåt. Utifrån två av dessa läroböcker samt en annan lärobok 

förekommer talområdet 0 – 200 istället endast mellan 2 till 5 gånger inom addition. Men utifrån 

Lgr11 belyser kunskapskraven inget om att uppgifterna ska gå över talområdet 0 – 200, men det 

belyser ingenting heller om att sådana uppgifter inte får finnas.  

Urvalet av läroböcker går i linje med Lgr 11, men inte alla läroböcker presenterar olika 

räknemetoder rörande skriftliga räknemetoder. Tillsammans presenterar alla läroböcker fyra 
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olika räknemetoder som kan användas för att lösa uppgifter som rör skriftliga räknemetoder. 

Utifrån studiens resultat kan man se att Favorit matematik 3A – 3B och Nya Matematikboken 3A 

presenterar flest uppgifter inom den traditionella algoritmen. Matte Direkt. Safari 3A – 3B, Tänk 

och Räkna 3A – 3B och Nya Matematikboken 3B presenterar flest uppgifter med skriftlig 

huvudräkning. Utifrån matematikämnets syfte ur Lgr 11 kan man göra en tolkning av att eleverna 

ska få möjlighet att använda sig utav flera strategier och metoder för att lösa en uppgift och på 

så sätt utveckla sin egen förtrogenhet av matematiken. Denna uppfattning får man utifrån 

kunskapskraven genom att Lgr 11 använder begreppet kan välja som tyder på att elever har 

valfrihet att själva välja metod som kan användas rörande skriftliga räknemetoder. På så sätt går 

hela urvalet av läroböckerna i linje med Lgr 11, genom att de presenterar fyra olika skriftliga 

räknemetoder som i detta fall är: den traditionella algoritmen, skriftlig huvudräkning, tallinje och 

valbar räknemetod. Utifrån urvalet använder endast tre av läroböckerna tallinje som skriftlig 

räknemetod. Favorit matematik 3A är den lärobok där tallinje förekommer mest med 36 

uppgifter. Uppgifter med valbar räknemetod förekommer i fem av de utvalda läroböckerna men 

det är endast i Matte Direkt. Safari som valbar räknemetod förekommer 31 gånger i bok 3A och 

52 gånger i bok 3B. I de resterade 3 läroböckerna förekommer uppgifter med valbar räknemetod 

som skriftlig räknemetod endast mellan 11 till 18 gånger. Resultatet visar att även om det finns 

olika mängder av räknemetoder i läroböckerna är det alltid en räknemetod som är den 

dominerande aspekten i varje lärobok. Resultatet visar samtidigt att några av läroböckerna 

saknar vissa skriftliga räknemetoder, då det enskilt rör sig om endast tre eller två räknemetoder 

och för vissa enbart en räknemetod. Om man utifrån detta resultat skulle göra en summativ 

bedömning av läroböcker så ger de endast eleverna några få metoder att använda sig av för att 

nå målen med skriftliga räknemetoder, medan andra metoder helt avkastas. Detta innebär att 

läraren behöver ha ett kritiskt förhållande till läroböcker, och i sin tur komplettera andra 

material med läroböckerna så att eleverna kan få möjligheten att anskaffa sig de kunskaper som 

krävs inom de saknande områdena.  

 

Till viss del analyserades läroböckerna som låg till grund för mitt urval efter hur de förmedlade 

mål och kunskapskrav för eleverna. Utifrån resultatet anger alla åtta läroböcker olika 

beskrivningar över vilka mål som arbetet med uppgifterna är avsedda att uppnå. Kunskapskraven 

i Lgr11 bryts ner i minder delar för att lättare preciseras i ord för att anpassas till uppgifternas 

syfte och kontext. I Matte Direkt. Safari 3A – 3B, Tänk och Räkna 3A – 3B och Nya 

Matematikboken 3A – 3B introduceras läroböckernas mål i början av varje kapitel, och korta 

beskrivningar ges på nästan varje sida. I Favorit matematik 3A – 3B introduceras målen i början 

av läroböckerna i samband med böckernas innehållsbeskrivning. I Lgr 11 betonas det inte direkt 

att mål och kunskapskrav ska behöva synliggöras för eleverna matematikläroböcker. Men utifrån 

matematikämnets syfte gör jag en indirekt tolkning att det vore väsentligt att målen och 

kunskapskraven synliggörs i matematikläroböckerna för att på så sätt utveckla elevernas lärande 

genom att de kan reflektera över matematikuppgifternas användning och innebörd.  
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8. Diskussion 
Här följer en diskussion rörande min studies resultat i förhållande till sin bakgrund, teori och 

tidigare forskning. Denna studie har utgått från att undersöka vad för begränsningar lärobokens 

roll har för matematikundervisningen, och hur studiens undersökta matematikläroböcker 

behandlar skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. Utifrån studien kan jag urskilja 

vilka skriftliga räknemetoder som används, hur många gånger de används samt på vilka olika sätt 

de kan användas i läroböckerna. Jag kan också urskilja inom vilket räknesätt som vissa 

räknemetoder används mycket, lite eller inte alls. Jag kan även urskilja inom vilket talområde 

som elever erbjuds att arbeta med skriftliga räknemetoder. Vad jag däremot inte kan göra är att 

dra några slutsatser ifall dessa skriftliga räknemetoder används praktiskt i klassrummet därför 

att det inte ingår i min studie.   

 

 

8.1. Diskussion rörande studiens tidigare forskning 

Utifrån min frågeställning som berör ur läroböckerna behandlar skriftliga räknemetoder samt 

vilken räknemetod som är mest dominerande har ett antal framträdande resultat konstaterats 

(se avsnitt 7.4). Dessa resultat kommer nu att diskuteras ur olika synvinklar. 

8.1.1. Den dominerande skriftliga räknemetoden 
Oavsett definitionen av skriftliga räknemetoder är det i grund och botten en process som ska 

hjälpa elever att inte behöva hålla resultatet i huvudet utan istället skriva ner delresultaten på 

ett succesivt sätt. Det viktigaste är att räknemetoderna har en tydlig struktur som är generellt 

användbar och bygger på matematikens vanliga räknelagar och räkneregler. Utifrån tidigare 

forskning tas det upp flera begrepp som kan definieras som skriftliga räknemetoder så som den 

traditionella algoritmen och skriftlig huvudräkning. Enligt Emanuelsson (1991, s.36) förekommer 

algoritmräkning ofta i matematikundervisningen och i läroböcker, men Enligt Alm (2007, s. 48) 

förekommer den traditionella algoritmen och skriftlig huvudräkning lika ofta idag när elever 

arbetar med skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion. Med utgångspunkt från 

mitt resultat och tidigare forskning anser jag att den traditionella algoritmen och skriftlig 

huvudräkning inte förekommer lika ofta när elever arbetar med skriftliga räknemetoder inom 

addition och subtraktion. Inte heller förekommer den traditionella algoritmen så ofta i 

läroböckerna jämfört med vad skriftlig huvudräkning gör. Så min slutsats utifrån vad tidigare 

forskning och denna studies resultat visar skulle jag säga att skriftlig huvudräkning har tagit över 

rollen från den traditionella algoritmen som den dominerande skriftliga räknemetoden i 

matematik. I relation till min studies tidigare forskning skulle jag påstå att den traditionella 

algoritmen förr var den dominerande skriftliga räknemetoden som användes i 

matematikundervisningen. Men skriftlig huvudräkning började få en starkare roll i 

matematikundervisningen och kom sedan med tiden att ta över den traditionella algoritmen för 

att idag bli den mer dominerande räknemetoden. Detta skulle jag då säga är en positiv del då 

tidigare forskning visar att den skriftliga huvudräkningen bidrar med att eleverna får en bättre 

taluppfattning när de arbetar med addition och subtraktion än vad de får när de använder sig av 

den traditionella algoritmen (se avsnitt 4.1.), vilket är en av dom viktigaste delarna inom 
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matematikundervisningen. Då kan man undra ifall det här är en anledning varför den skriftliga 

huvudräkningen verkar ha blivit en mer dominerande skriftlig räknemetod än vad den 

traditionella algoritmen verkar vara. 

8.1.2. Läroböckernas talområde 
Enligt Löwing (2008, s. 67) krävs det en god taluppfattning hos eleverna om de ska kunna utföra 

en beräkning skriftligt eller i huvudet. En god taluppfattning handlar enligt Löwing (2008, s. 40) 

om att man har en känsla för hur talen är uppbyggda så att man kan räkna flytande med talen 

utan att behöva reflektera över dem. I relation till denna studies resultat kan man då undra 

varför så många av urvalsuppgifterna som berör skriftliga räknemetoder ligger inom talområde 

200 – uppåt medan en sådan liten del av uppgifterna ligger inom talområde 0 – 200. Ofta 

förekommer det uppgifter där tal och svar går över 7000 och vad man kan tänka på inom det 

området är att det är ytterst sällan som elever i årskurs 3 kan relatera tal i tusen till sin egen 

vardag. Som slutsats vill jag därför påpeka att om då högre tal ska förekomma i undervisningen 

får det inte ske på bekostnad av elevernas kunskap, då elever ska få möjligheten att utveckla en 

förtrogenhet med hur matematiken kan kommuniceras med i vardagliga sammanhang. Därför är 

det viktigt att man som lärare tänker på hur enkelt eller svårt elever har att relatera till höga tal, 

för att på så sätt förstå hur väl elever behärskar kunskapen att arbeta med högre tal inom 

matematiken.    

8.2. Diskussion rörande studiens bakgrund och teori 
Utifrån min studies resultat består en väldigt liten del av lärobokens innehåll av skriftliga 

räknemetoder, men det är ändå ett kunskapskrav ur Lgr 11 som ska uppnås. Avsikten med min 

studie är inte att beskriva lärobokens dominerande roll i matematikundervisningen som något 

dåligt och inte heller att beskriva läroboken som varken bra eller dålig. Utan avsikten med 

studien ligger på att framföra den roll som läroboken har i matematikundervisningen och att 

framföra att det är lärare som idag har ansvaret på att granska och kontrollera lärobokens 

innehåll då ingen annan granskning utförs. Det är därför viktigt att lärare vid valet av läroböcker 

förhåller sig kritisk till bokens innehåll och användning i klassrummet. Utifrån studien i relation 

till Lgr11 speglar läroböckerna matematikämnets syfte och kunskapskrav på olika sätt rörande 

skriftliga räknemetoder. Eftersom läroboken har en sådan dominerande roll i 

matematikundervisningen är det även säkert att säga att det är läroboken som är den väsentliga 

delen för en summativ bedömning. Däremot krävs det en större tilltro till lärarrollen för att det 

ska bli en formativ bedömning.   

 

8.2.1. Läroböcker och kunskapskrav 

Enligt Selander (2003, s. 185) beskrivs läromedel som material som används för att nå målen i 

skolan. Läroboken i sin tur är ett läromedel i bokform som används för att nå skolans mål. 

Sammanlagt förhåller sig alla läroböcker inom denna studie till kunskapskraven inom matematik, 

i alla fall rörande skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion. Alla läroböcker inom min 

studie erbjuder uppgifter där elever får möjlighet att lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda metoder, strategier och resultat precis så som beskrivs i Lgr11, men till viss skillnad 

på vilka skriftliga räknemetoder som erbjuds. Vidare beskrivs det även i Lgr11 att elever ska få 
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möjlighet att välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat. Detta kan 

definieras som att eleven själv ska får möjlighet att välja vilken räknemetod som ska användas 

vid uträkningen vilket kan vara en viktig del för elevens utvecklade kunskaper att kunna 

reflektera över sina valda metoder och strategier. Vissa läroböcker för denna studie erbjuder en 

stor variation av skriftliga räknemetoder och det kan minska risken för att elever knyter sitt 

tänkande för starkt till en enda skriftlig räknemetod. Att elever ska få möjlighet att välja en 

valbar skriftlig räknemetod för att lösa uppgifter på erbjuds endast i några av läroböckerna (se 

avsnitt 7.4) och då oftast i väldigt liten del av lärobokens innehåll. Jag kan inte utifrån min studie 

svara på resten av lärobokens innehåll, men jag får en stark uppfattning om att om eleverna 

endast arbetar med skriftliga räknemetoder i läroboken så kommer de önskade målen i 

matematik inte kunna uppnås. 

8.2.2. Läroboken som struktur 

Med tanke på att lärare ofta använder läroboken som en struktur för att planera sina lektioner 

ifrån och endast undervisar om det som tas upp i läroböckerna så får detta en betydande roll i 

elevernas matematiklärande. Detta kan enligt min uppfattning resultera i att eleverna inte får 

den grundläggande matematiska uppfattningen som behövs i deras kunskapsutveckling. Detta 

leder i sin tur till att det sker en negativ effekt på deras fortsatta lärande. Utifrån denna 

uppfattning råder jag därför alla lärare att förhålla sig kritiskt till sina valda läroböcker och 

variera matematiklektionen så ofta som de kan med andra typer av läromedel och metoder som 

kan stärka elevers lärande utifrån det som läroboken inte kan stärka. Utifrån Selander (2003, s. 

184) som beskriver att läroböcker ska fungera som ett redskap för lärande bör man som lärare 

tänka att läroboken är ett redskap som ska utgå ifrån matematikundervisningen, och inte en 

struktur som matematikundervisningen ska utgå ifrån. Min uppfattning är att läroböcker inte 

endast bör ses som hjälpmedel utan även som hinder i elevernas kunskapsutveckling.    

 

8.3. Förslag till vidare forskning 

Fokusen i studien har varit att undersöka hur tidigare forskning om skriftliga räknemetoder och 

läroböcker har framställts. Men under studiens gång har det kommit till kännedom att även fast 

det finns en del studier som förhåller sig till skriftliga räknemetoder och vissa som förhåller sig 

till läroböcker, så finns det inte mycket forskning kring dessa två i relation till varandra. Det har 

även visats att den forskning som finns tillgänglig publicerades innan 2011 vilket tyder på att den 

närmaste relation till den senaste läroplanen som gick att hitta förhöll sig till Lpo94. Det skulle 

därför vara intressant ifall mer forskning om läroböcker, deras användning i undervisningen samt 

deras relation till dagens läroplan gjordes. 
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10. Bilaga - Beskrivning av räknesättens förekomst i läroböckerna  

Matte Direkt. Safari (Grundböcker 3A & 3B) 

I Matte Direkt. Safari 3A och 3B introduceras addition och subtraktion separat i varsitt kapitel. I 

Matte Direkt. Safari 3A introduceras additions uppgifter i kapitel 2 och subtraktion i kapitel 3. I 

Matte Direkt. Safari 3B introduceras additions uppgifter i kapitel 7 och subtraktion i kapitel 8. 

Det matematiska innehållet på dessa sidor omfattar olika metoder som används för att skriftligt 

lösa uppgifter rörande addition och subtraktion. 

 

Tänk och Räkna (Grundböcker 3A & 3B) 

I Tänk och räkna 3A presenteras addition och subtraktion tillsammans först i kapitel 2, 

räknesätten löper sedan parallellt med varandra genom båda läroböckerna. I Tänk och Räkna 3A 

introduceras additions och subtraktions uppgifter i kapitel 2 och kapitel 4. I Tänk och Räkna 3B 

introduceras additions och subtraktions uppgifter i kapitel 10. 

 

Favorit matematik (Grundböcker 3A & 3B) 

I Favorit matematik 3A presenteras addition och subtraktion tillsammans i kapitel 1 och löper 

sedan parallellt genom hela kapitlet. I Favorit matematik 3B förekommer addition och 

subtraktion först i kapitel 3 och i slutet a kapitlet 5 via repetitions övningar. Det matematiska 

innehållet på dessa sidor omfattar väldigt likformiga metoder att använda för att skriftligt lösa 

uppgifter rörande addition och subtraktion. I slutet av varje kapitel finns en diagnos där eleven 

får möjlighet att formativt utvärdera sitt arbete.  

 

Nya Matematikboken (Grundböcker 3A & 3B) 

i Nya Matematikboken 3A presenteras addition och subtraktion tillsammans i kapitel 1 och löper 

sedan parallellt genom hela kapitel 1 och kapitel 2. i Nya Matematikboken 3B presenteras 

addition och subtraktion tillsammans i kapitel 3 och löper sedan parallellt genom hela kapitlet. 

Det matematiska innehållet på dessa sidor omfattar olika metoder som används för att skriftligt 

lösa uppgifter rörande addition och subtraktion. 

 


